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Ten geleide 
 
Namens de redactie een gezond en gelukkig 2015 en natuurlijk veel 
leesplezier toegewenst.  
2014 sluiten we af en starten 2015 met enkele leuke verhalen en 
natuurlijk mooie foto’s. 
Op onze voorpagina staat Rim, onze solist, die slaagde voor zijn D-
diploma. 
Het is inmiddels gebruikelijk dat Christie een kerstverhaal, mooi en 
zelfs zeer actueel, schrijft en natuurlijk weer voor mooie foto’s zorgt 
voor de middenpagina en de website. 
Wil schreef een voorzitterspraatje met een terugblik op 2014 en een 
startschot op 2015.  
Joop Jacobs bedankt alle vrienden voor hun bijdrage. 
De meesten van ons kunnen zich het Ceciliafeest nog wel herinneren 
en voor degenen dit niet meer weten, daarvoor heeft Saskia een leuk 
verhaal aan het papier toevertrouwd. 
Uit het blad Klankwijzer stond een mooi interview met Ruud Breuls die 
de overstap maakte naar de WDR Big band maar ook terugblikt naar 
zijn tijd in Urmond. 
Nico Knops leverde een foto uit het verleden, namelijk de processie in 
Kevelaer en de “Wistjedatjes” werden weer verzameld door Jan. 
Inzenders bedankt en lezers veel leesplezier toegewenst. 
 
Bijdragen voor het volgende nummer graag voor eind februari bij de 
redactie inleveren.  
 
Agenda 
• Zondag 8 februari Inhalen Prins Carnaval 
• Donderdag 12 februari Carnavalsoptreden bij de Maaskei 
• Zondag 15 februari Carnavalsoptocht Sittard 
• Maandag 16 februari Carnavalsoptocht Urmond 
• Dinsdag 17 februari Pleebeksjoo 
• Zaterdag 21 maart Iers concert St. Patrick’s Day  
 
Bedankt 
Alle vrijwilligers voor het versieren van de Fanfarezaal  
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Met de jaarwisseling voor ogen bedanken wij van 
harte iedereen die zich op welke wijze dan ook in 

2014 heeft 
ingezet voor 
onze vereniging. 
 

Wij wensen u 
allen een 
gelukkig en 
voorspoedig 
2015 toe. 

Bestuur Fanfare en Drumband Sint Martinus 

 
Omslagfoto 

 
De foto toont ons fanfarelid Rim Smeets 
tijdens zijn optreden in het concert voor 
tuba en fanfare op zaterdag 6 december 
2014, als eindexamenwerk voor het D-
diploma van Artamuse. De jury verleende 
hem daarvoor het predikaat “zeer goed”. 
Rim is hiermee de eerste koperblazer van 
onze vereninging die het D-diploma 
behaalde.  
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Kerstmarkt 2015 
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S T I C H T I N G  V R I E N D E N  V A N  F A N F A R E    
S I N T  M A R T I N U S 
 
Beste Vrienden en Vriendinnen, 
 
Het bestuur wenst u allen een VOORSPOEDIG en GEZOND 2015 en hoopt ook 
dit jaar wederom uw donatie aan onze stichting te mogen ontvangen. 
 
Nu even een terugblik.  
Gelukkig mochten wij in het voorjaar 2014 weer mooie donaties ontvangen, 
hetgeen ons in de gelegenheid stelde onze fanfare weer fiks te ondersteunen 
in de kosten van de opleiding van jeugdige leden.  
HIERVOOR ONZE HARTELIJKE DANK. 
 
LET WEL !! We konden enkele giften doen voor een totaal bedrag  
van € 2500,-. 
 
Onderstaand een lijst van onze donateurs in 2014. 
 
De dames E.Bergevoet, M.Clerx, G.Driessen, A.Gelissen, M.Goossens, 
M.Hellenbrand, A.Janssen, P.Janssen, R.Mastenbroek, J.Mennen, 
L.Meuwissen, E.Tholen, A.Verbeek, A. Verhaegh, H.v.d.Werf, M.Waelen, 
D.Wauben, A,Wijnands, J.Worms. 
 
De heren, L.Aarts, H.Berendsen, H.Bergers, H.Bergevoet, H.Bocken, P.Bors, 
W.Boussardt, J.Bovens, J. Breuls, A.Chorus, J.Cosemans, M.Cosemans, 
H.Cremers, P. van Erp, G.Goosssens, H.Govers, J.Hendrix, H.Hendrix, 
H.Hendrix, R.Hendrix, W.Hermans, P.Houben, R.Hubers, J.Jacobs, H.Janssen, 
M.Janssen, P.Janssen, P.Janssen, N.Knops, J.van Kuyck, J.Lemmens, R.van 
Leuken, J.Mennen. H.Meulenberg, H.Meulenberg, M.Meuwqissen, Th.Meeks, 
A.Meex, L.van Mulken, H.van Mulken, E.Penders, L.Reinartz, W.Schimmel, 
P.Smits, H.Spronkmans, J.Stoffens, T. Swillens, P.Tholen, C,Verhoeve, J.Vola, 
H.Walschot, L.Wassenberg, H.Wijnands, Th.Woltering, W.Worms. 
 
Zakelijk:  
Haan Optiek, Fysio-Urmond, Palmen&Dassen Notarissen, Pepels, R&O bv. 
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Van de voorzitter.... 

Beste muziekvrienden,  
 
Afgelopen donderdag werd met het startschot 
voor 2015, afscheid genomen van het oude jaar. 
Zo'n jaarwisseling is altijd een mooie 
gelegenheid om eens even achterom te kijken. 
In dit geval naar wat ons 2014 als 
muziekvereniging gebracht heeft. 
 
We mogen ons gelukkig prijzen dat we in goede 
harmonie, naast de wekelijkse repetities weer 
een respectabele rij muzikale optredens hebben 

kunnen verzorgen. Denk maar aan de Carnavalsoptochten, het Lenteconcert, 
het Themaconcert, het St. Leendertmarktconcert, opluistering van de 
zeswekendienst van Jo Cosemans, de Martinusmis en natuurlijk de 
Kerstconcerten die nog vers in het geheugen liggen. Ook waren we present 
bij de Communicanten, Gouden Huwelijksfeesten, een drumbandconcert-
avond, bij Sinterklaas en op de Kerstmarkt. Ondanks het feit dat het steeds 
moeilijker wordt om altijd met een volledige bezetting voor de dag te komen, 
mogen we toch met plezier en voldoening op dit alles terugkijken.  
Graag wil ik onze muzikale leiders Maurice Daemen en Roy van Wersch 
bedanken voor hun gewaardeerde bijdrage hieraan en voor hun 
enthousiasme, inzet en geduld in 2014. 
 
Ook mochten we weer genieten van andere activiteiten zoals de 
seizoensafsluiting, het Verenigingskamp en de Cecilia-avond. Deze laatste was 
voor velen een knaller en voor mij persoonlijk bovendien een geweldige 
verrassing. Graag wil ik dankzeggen aan iedereen die heeft meegewerkt aan 
het doen slagen van de activiteiten van afgelopen jaar.  
 
Het komende jaar zal net als vorige jaren weer worden ingezet op 
saamhorigheid met als doel samen op een plezierige manier muziek te 
maken. Als extraatje zullen we dit jaar de Duitse grens overtrekken om daar 
een concert te geven en een hopelijk onvergetelijke dag te beleven. Verder 
vinden we het als bestuur heel wezenlijk dat we er samen voor moeten 
zorgen dat er geen leden afvallen door gebrek aan voldoening of plezier.  
 
Ik wil dan ook vragen om je tijdig te laten horen als je ergens mee zit en wel 
om ons de kans te geven hier mogelijk iets aan te doen.  
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Ook zal in 2015 worden ingezet op nieuwe aanwas waarbij we in de lagere 
school zullen starten met blokfluitlessen om van daaruit de kinderen verder 
te interesseren voor onze vereniging.  
Aan het einde van het jaar mag ik concluderen dat we nog steeds een 
prachtige hobby hebben en een bloeiende vereniging waar plaats is en moet 
blijven voor muzikanten van alle leeftijden waarbij inzet en talent 
gelijkwaardig zijn. We realiseren ons goed dat het niet altijd even makkelijk is 
om te voldoen aan alle verplichtingen die onze vereniging met zich mee 
brengt maar hopen ook dit jaar op een goede opkomst tijdens repetities, 
concerten en andere optredens.  
Tot slot wil ik alle mensen die afgelopen jaar hebben bijgedragen aan het wel 
en wee van onze vereniging, in welke vorm dan ook, van harte bedanken.  
Het werk dat jaarlijks door vrijwilligers voor en achter de schermen voor onze 
vereniging wordt verzet, is indrukwekkend en teveel om op te noemen. 
Mensen, fantastisch wat jullie allemaal doen! 
Graag wil ik iedereen het allerbeste toewensen voor 2015. Laten we er samen 
weer een mooi muzikaal jaar van maken! 
 
met hartelijke groeten,  
Wil Meulenberg.  
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Kerstreis naar Egypte  

John opende langzaam zijn ogen en keek op 
de wekker. Het was kwart voor zeven, er was 
nog tijd genoeg. Ze hoefden pas om acht uur 
op te staan. Het was de dag voor kerstmis en 
vandaag zouden ze naar Egypte vertrekken. 
Altijd maar thuis Kerstfeest vieren ging ook 
vervelen. Eerste kerstdag een verplicht 
kerstdiner met zijn zus en op tweede 

kerstdag verplicht de kerstdienst opluisteren met de fanfare. Maar dit jaar 
dus even niet. Agnes was altijd al gefascineerd geweest van Egypte en dus 
had hij haar verrast met een rondreis door dit mooie land. Hij doezelde weer 
een beetje weg en opeens was het acht uur. De wekker ging af en Agnes 
schrok wakker. Ze wensten elkaar opgewekt goedemorgen en kwamen hun 
bed uit.  
Agnes verdween in de keuken om het ontbijt klaar te maken. Weldra rook het 
naar vers gezette koffie en gebakken ei met spek. Ze hadden immers een 
stevig ontbijt nodig voor hun lange reis. 
Na het ontbijt wasten ze samen af en ruimden nog wat op zodat ze het huis 
netjes achter zouden laten. Daarna gingen ze samen zitten wachten tot het 
tijd was om te vertrekken, ze hadden nog een half uur. Tien voor tien ging de 
telefoon. John aarzelde even of hij op zou nemen, maar besloot het toch 
maar te doen. Ze hadden nog tien minuten voor ze de deur uit moesten.  
Het bleek de zuster van John te zijn. Zij was een beetje een probleemgeval 
aangezien ze de vervelende gewoonte had op foute mannen te vallen.  
Deze relaties liepen dan ook steevast verkeerd af en dan had ze iemand nodig 
om bij uit te huilen en John was daar de aangewezen persoon voor. Alleen 
kwam dat nu niet zo goed uit. Hij vond het echter harteloos om haar 
voortijdig af te kappen, vooral omdat hij lekker met zijn vrouw op vakantie 
zou gaan en zij Kerstmis alleen thuis zou moeten vieren. Het werd tien uur, 
het werd vijf over tien en Agnes wees ongeduldig op de klok. John gebaarde 
haar rustig te zijn, ze zouden het wel halen. Het was uiteindelijk kwart over 
tien toen hij met goed fatsoen het gesprek kon beëindigen en ze zich naar de 
auto haastten.  
Natuurlijk stond elk verkeerslicht op rood en om half elf parkeerde hij de auto 
in het transferium. Ze hadden nog twee minuten. Dat zou heel krap worden, 
maar misschien had de trein vertraging. Ze holden naar het perron en waren 
precies op tijd om de trein te zien vertrekken. Met een zucht ging John op een 
bankje zitten, Agnes keek hem geïrriteerd aan. Gelukkig hadden ze een ruime 
marge ingebouwd en de volgende trein kwam over een kwartier.  
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Wel moesten ze nu overstappen in Utrecht, terwijl de gemiste trein een 
rechtstreekse verbinding was geweest. De tijd kroop voorbij maar eindelijk 
werd het dan toch kwart voor elf. Ze liepen naar het perron. Op het bord 
stond dat de trein vijf minuten vertraging had.  Ze zouden nog maar erg 
weinig overstaptijd hebben in Utrecht. De trein kwam uiteindelijk acht 
minuten te laat binnen, maar ze kwamen zonder verder oponthoud in 
Utrecht aan. Hun aansluitende trein zou waarschijnlijk al vertrokken zijn, 
tenzij deze ook vertraging had. De trein stond er echter nog!  
Gehaast vlogen ze de trein uit zodra dat kon en renden het perron over.  
De conducteur blies op zijn fluitje, maar ze waren nog net op tijd. Hijgend 
zochten ze een plaatsje en borgen hun koffers op. Na een kwartier kwam de 
conducteur langs om hun kaartjes te controleren. Toen ze hun ticket met 
vervoersbewijs lieten zien, fronste hij. “Deze trein gaat niet naar Schiphol, 
maar naar Amersfoort”, liet hij hen weten: “ U kunt het beste in Amersfoort 
uitstappen en terugreizen naar Utrecht. Vandaar kunt u dan de goede trein 
nemen.” Geschrokken keken ze hem aan. In hun haast om de trein te halen 
hadden ze niet op het vertrekbord gekeken. Hun trein was al weg geweest en 
nu gingen ze verkeerd. Vol ongeduld wachtten ze tot ze in Amersfoort 
aankwamen.  
Daarna zocht John op de vertrekborden naar de trein terug naar Utrecht. Die 
vertrok over twintig minuten. Gefrustreerd gingen ze naar het perron en 
namen plaats op een bankje. Er mocht nu niets meer mis gaan. Dat ging het 
dus wel. Even later klonk een omroepbericht. Er was een beschadiging aan 
het spoor waardoor er voorlopig geen treinverkeer mogelijk was richting 
Utrecht. Er zouden bussen ingezet worden, maar dat kon nog even duren. De 
chauffeurs moesten opgeroepen worden. Terwijl ze op de bussen wachtten, 
nam het aantal gestrande reizigers geleidelijk aan toe en toen eindelijk de 
eerste bus verscheen, lukte het hun niet een plaatsje te bemachtigen.  
Na een uur lukte het eindelijk een plaatsje in de bus te krijgen en ze 
vertrokken richting Utrecht. Daar namen ze de eerstvolgende trein richting 
Schiphol, maar ze wisten al dat ze niet meer op tijd zouden zijn. Uiteindelijk 
waren ze een half uur te laat in Schiphol. Aangezien er een marge van twee 
uur was, dachten ze nog wel een plaatje aan boord van het vliegtuig te 
krijgen. Toen ze echter bij de gate aankwamen, bleek deze al gesloten. Ze 
bleven even besluiteloos staan en gingen toen naar de dichtstbijzijnde 
informatiebalie. Een vermoeide, overwerkte medewerkster stond hen 
vriendelijk maar beslist te woord. Het vliegtuig was vol en ze konden niet 
meer mee. “Maar hoe kan dat dan?” vroeg John verbijsterd: “We hebben 
tickets en zijn nog niet ingecheckt.” Geduldig legde ze uit dat vliegtuigen 
meestal overboekt waren omdat er altijd wel mensen waren die niet kwamen  
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opdagen. Degene die niet op tijd incheckte verspeelde al zijn rechten op de 
betreffende vlucht. Het was vanwege de vakantie erg druk. Alle andere 
vluchten naar Egypte waren ook overboekt en hadden een wachtlijst. Het zou 
zeer moeilijk worden om de komende dagen een andere vlucht te boeken. Ze 
konden op een wachtlijst geplaatst worden, maar de kans dat ze 
daadwerkelijk mee konden was erg klein. Na deze teleurstellende informatie 
dropen John en Agnes af naar het dichtstbijzijnde restaurant om zich te 
beraden over wat ze nu zouden doen. Het was nog vroeg genoeg om de trein 
terug naar huis te nemen. Ze konden vandaar contact opnemen met het 
reisbureau en zien of er nog iets te regelen viel. Dus liepen ze terug naar het 
station en namen de trein naar huis. De terugreis verliep probleemloos en 
rond half twaalf stapten ze weer in hun auto en reden naar huis.  
Daar aangekomen haalde John de koffers uit de auto en zette ze in de hal. 
Vermoeid en teleurgesteld gingen ze naar bed.  
John werd wakker uit een onrustige slaap. Hij staarde even niet begrijpend 
naar de wekker. Het was kwart voor drie. Langzaam herinnerde hij zich het 
debacle van gisteren weer. Hij zuchtte, hij had in Egypte wakker moeten 
worden, niet in zijn eigen bed. Naast hem lag Agnes nog te slapen. John zette 
de radio zachtjes aan en doezelde weer wat weg. In het nieuws van zeven uur 
werd er gesproken over een vliegtuigongeluk, maar hij hoorde het maar half. 
Om acht uur was hij wakker genoeg om wel op te letten en toen was hij 
meteen klaar wakker. Het vliegtuig was neergestort in de Middellandse Zee 
en er waren geen overlevenden. De oorzaak was nog onbekend. Ook was nog 
niet bekend hoeveel Nederlanders aan boord geweest waren.  
Het vluchtnummer kwam hem bekend voor. Hij sprong uit bed en ging naar 
beneden. Uit zijn koffer viste hij de reispapieren. Hij haalde het vliegticket uit 
het mapje en bekeek het vluchtnummer. Het was inderdaad het vliegtuig dat 
zij gemist hadden. Hij kon het niet geloven. Geschokt ging hij op de trap zitten 
en staarde naar het ticket. Agnes was inmiddels ook opgestaan en kwam naar  
beneden. Toen ze hem met het ticket op de trap zag zitten, vroeg zij hem wat 
er aan de hand was. Hij vertelde haar over het vliegtuigongeluk en dat het 
waarschijnlijk hun vliegtuig was geweest. Ook zij kon het niet geloven. 
Aangeslagen gingen ze beiden naar de keuken en Agnes zette koffie.  
Het werd een karig ontbijt want er was niet veel in huis. Ze hadden immers 
op vakantie zullen zijn. Dat was echter niet erg, ze hadden niet veel eetlust.  
De rest van de dag stond het mobieltje van John roodgloeiend. Iedereen was 
opgelucht dat zij niet aan boord van dat vliegtuig waren geweest.  
Op de tweede kerstdag zat John zoals gewoonlijk op zijn plaats in het orkest 
en hij was heel dankbaar dat hij ook dit jaar weer mee mocht spelen. 

Christie Bruls 
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Novemberfest 2014 
Bij binnenkomst om 19.50 uur was het al gezellig druk. 
Geheel in stijl werden we opgewacht door Marcia en 
Martijn met een lekker glaasje Apfelkorn of Jagdbitter. 
Goed en wel binnen werd de sfeer mij al snel duidelijk 
gemaakt: denk eraan, je mag niet teveel drinken want je 
moet een stukje over vanavond schrijven……oké, dat is 
dan weer duidelijk.  
De zaal was heel sfeervol ingericht en de boomstam en 
het houtblok stonden al te wachten om er flink van 
langs te krijgen. Ook was er weer een goed gevulde 
prijzentafel. Geheel volgens afspraak werden er weer 
vele bonnetjes gekocht om zo de kansen van onze 
drumband te vergroten.  
Om 20.15 uur betrad onze voorzitter dan toch het 

podium, altijd gedacht dat het een Guttecovens kwartiertje was, maar hier in 
Uermend is dat gebruik toch ook al ingeburgerd heb ik gemerkt.  

Ook dit jaar waren er 
weer een aantal 
jubilarissen die gehuldigd 
mochten worden.  
Niels en Martijn, beiden 
12,5 jaar lid en Hub 
Vaessen en Wil 
Meulenberg beiden 40 
jaar lid.  
 
 
 

Nadat Wil drie keer had geprobeerd de jubilarissen lek te prikken was het 
uiteindelijk de beurt aan Jacqueline om dit bij Wil zelf te proberen maar ook 
haar is het niet gelukt. Met een mooie bos bloemen en vele felicitaties 
verder, verlieten onze jubilarissen enige tijd later het podium om het 
eetbuffet te openen.  

Van aardappelgratin en aardappelsalade tot mega porties 
bonen (volgens mij wilden ze die graag kwijt) en sauerkraut. 
Van vlees met jus tot spek en natuurlijk Deutsche Wurst.  
We hadden weer niets te klagen, super.  
Nadat iedereen zijn buikje Duits rond had gegeten, kon het 
feest dan ook echt van start gaan. 
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2014

Bij een
cecilafeest horen 

gezelligheid en bier, 
en die waren volop 
aanwezig.

CECILIAFEEST



En er werd gedanst op de muziek van de Urtaler.

Er werd getimmerd en 
gezaagd en natuurlijk was er 
een loterij met mooie prijzen.

Novemberfest



 
Niels en Roy waren de 
eersten die de 
boomstam te lijf 
gingen. Ze gingen zo te 
keer dat het 
noodzakelijk was om 
de boomstam enigszins 
te ondersteunen.  

 
Maar meteen werd al duidelijk dat samenwerken ook hier van groot belang 
was. Na enig duw en trekwerk werd het principe duidelijk: alleen trekken aan 
die zaag, duwen ging toch echt niet werken.  
Ook het eerste groepje “nagelaars” ging van start nadat Niels en Roy de 
boomstam hadden overmeesterd maar ook dit was moeilijker dan gedacht. 
Aangezien het toch wel erg lang duurde, gingen Nic en Gerrit alvast van start 
met zagen. Naar later bleek was dit eigen belang van Nic…..de houtblokken 

waren voor de open haard. Uiteindelijk waren de 
“nagelaars” nog steeds niet klaar…..het was toch nog 
vroeg op de avond dus dat kon het probleem niet zijn. 
Misschien volgende keer proberen iets grotere spijkers 
op de kop te tikken? Natuurlijk kon onze voorzitter 
niet achter blijven met zagen. Hij vormde en duo met 
onze secretaris….jongens wat een team.  
Binnen de kortste tijd lag het volgende houtblok op de 
grond. Wil en Jacqueline…..goed bezig   
 

Om de een of andere, op dat moment nog 
onbekende, reden werd er veel op de klok 
gekeken deze avond.  
De loterij ging dan ook meteen van start en 
Hub hield van een rap tempo.  
De prijs was nog niet afgehaald of het 
volgende nummer vulde alweer de ruimte. 
Binnen de kortste keren was de prijzentafel 
dan ook leeg en op sommige plekken in de 
zaal de tafel weer behoorlijk gevuld. 
Ondanks dat er volledige boekjes waren 
opgekocht, ik zal uit privacy redenen geen namen noemen, was het aantal 
prijzen voor onze tafel minimaal. Om de meegebrachte bellen toch te laten 
klinken, werd er uiteindelijk heel solidair voor iedereen gebeld.  
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Na dit alles was het de beurt aan Wil met zijn Alphorn. Samen met Rim betrad 
hij, ook nu weer snel, het podium. Bij de eerste klanken werd duidelijk 
waarom deze avond onder enige tijdsdruk stond.  
Als speciale verrassing voor het 40-jarig jubileum van onze voorzitter, 
kwamen de Urtaler van achter het gordijn tevoorschijn.  

Niet alleen een verrassing voor Wil, die spontaan niet meer alle noten zuiver 
uit zijn toeter tevoorschijn wist te toveren, maar de gehele zaal was laaiend 
enthousiast.  
De eerste polonaise van de avond liet dan ook niet lang op zich wachten. Snel 
werden banken en tafels aan de kant geschoven en gingen de voetjes van de 
vloer. De tijdsdruk was spontaan verdwenen en de volgende uurtjes konden 
we genieten van de mooie klanken van de Urtaler….een top sfeertje!!  
Later op de avond werd de hamer nogmaals ter hand genomen. Helaas…de 
groep was weliswaar groter maar voor velen was de spijker nu veranderd in 
een speldenknop en bijna niet meer te raken. Ook de zaag werd weer ter 
hand genomen en op het ritme van de Urtaler werden nog enkele 
houtblokken gezaagd. Zo kwam er langzaamaan een einde aan een hele 
mooie avond. Ter afsluiting mocht Wil nog een keer het podium betreden om 
te laten horen dat hij die noten toch echt wel kon raken, zelfs op het einde 
van een superavond.  
Chapeau voor de organisatie……we hebben genoten.           Saskia Verboekend 
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Een eer om in de WDR Big Band te spelen. 

Jazztrompettist Ruud Breuls maakte een opmerkelijke switch. Hij verruilde 
zijn prachtbaan bij het Metropole Orkest voor een plek in de WDR Big band. 

“Deze job wil iedereen hebben”. 

Ruud Breuls geeft het eerlijk toe. Hij mist de strijkers. "De strijkers bij het 
Metropole Orkest” hebben iets magisch. Zij leggen een tapijtenlandschap 
over het orkest. 

De bigband kent minder kleurruimte: 
'Maar dat betekent niet dat hij spijt heeft 
van zijn overstap naar de WDR Big Band. 
In tegendeel, het is een eer om in dit 
orkest te spelen", zegt de jazztrompettist. 
Er gaat geen dag voorbij of zijn 
trompetgeluid schalt ongemerkt door uw 
huiskamer. Is het niet 
via een tune van een televisieprogramma, 
dan hoort u hem vast wel in een of 
andere commercial voorbij komen. Zo zijn 

de leaders van de talkshows van Jeroen Pauw en Humberto Tan ingespeeld 
door Ruud Breuls. Maar als ons voorstelrondje van de 51-jarige musicus 
beperkt zou blijven tot het noemen van een paar herkenningmelodietjes, 
doen we hem ernstig tekort. 
 
Ruud Breuls stond in zijn inmiddels dertigjarige loopbaan als trompettist met 
tal van grootheden op het podium. Als solotrompettist van het Metropole 
Orkest speelde hij met wereldsterren zoals Ella Fitzgerald, Dizzy Gillespie, 
Brian Eno, Pat Metheny, Stan Getz, Bono en SteveVai, maar ook hedendaagse 
talenten zoals Within Temptation, The Opposites, Alain Clark of Gregory 
Porter.  
De in het Limburgse Urmond geboren trompettist is een van de meest 
gevraagde sessiemuzikanten in Nederland. Als lid van de vierkoppige 
blazerssectie Stylus Horns begeleidde hij vrijwel alle Nederlandse coryfeeën 
zoals Marco Borsato, Jan Smit, Frans Bauer en de Toppers tijdens live-con- 
certen. Hij werkte mee aan zeker 300 cd-producties. Met sterren uit de 
jazzscene zoals Clark Terry, Randy en Michael Brecker, JimMcNeely, Vince 
Mendoza, Chris Potter, Peter Erskine, Mike Stern en Herbie Hancock deelde 
hij het podium. Ook werkte hij samen met de in 2011 overleden Amerikaanse 
jazzmusicus Bob Brookmeyer. 
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Afgelopen voorjaar maakt de jazztrompettist een opmerkelijk switch. Na een 
dienstverband van bijna dertig jaar nam hij een sabbatical bij het Metropole 
Orkest. Breuls kon een vacature bij de bigband van de West Deutsche 
Rundfunk niet laten schieten. Hij heeft een jaar de tijd om uit te vinden of de 
nieuwe job in Köln bevalt. Mocht het avontuur onverhoopt tegenvallen, kan 
hij nog altijd terug naar Hilversum. Maar zoals het er nu naar uit ziet, ligt zijn 
toekomst in Duitsland. "De WDR Big Band is ooit ontstaan als dansorkest. 
Maar inmiddels heeft de band door zijn hoogwaardige jazzproducties 
internationaal een grote naam opgebouwd. Je kunt stellen dat de WDR Big 
Band toonaangevend is op het gebied van jazzmuziek in Europa. Het is zo'n 
beetje de enige jazzband met een vast bestaan. 
Hoe groot de internationale uitstraling van de WDR Big Band is, blijkt uit de 
reacties die Breuls na zijn aanstelling uit de hele wereld ontving. "Overal waar 
ik kom, word ik gefeliciteerd met deze baan. Zelfs in de jazzscene van New 
York wordt de WDR Big Band gezien als een topband. 'Did you've got that job 
at WDR? Oh, everybody wants to have that job; heb ik meerdere keren te 
horen gekregen:' 
 
Het in Köln gezetelde orkest ging bij de keuze van de nieuwe trompettist niet 
over een nacht ijs. Twee jaar duurde de procedure voor het invullen van de 
vacature. Breuls: "Over de hele wereld werden 75 kandidaten geselecteerd 
voor deze baan. Daarvan draaiden er vijf gedurende anderhalf jaar regelmatig 
mee met de band. Ze wilden een totaalbeeld van de allroundheid van de 
muzikant krijgen. 
 
Het lp-rek in huize Breuls in het Limburgse Urmond bevatte in de jaren 
zeventig een bonte verzameling van stijlen en genres. Hardrock van Led 
Zeppelin en Deep Purple werd op de draaitafel afgewisseld met 
Egerländerklanken van Ernst Mosch, de Happy Party Sound van James Last, 
koperblazersmuziek van The Black Dyke Mills Band en jazz van coryfeeën 
zoals Count Basie, The Brecker Brothers en Maynard Ferguson. De brede 
muzieksmaak van zijn broers John en Hans had ook op Ruud een inspirerende 
werking. "Mijn beide broers speelden bij de plaatselijke fanfare. De een bugel 
en de ander cornet en trompet. Ze oefenden allebei veel thuis. Zo werd ook ik 
aangestoken met het blazersvirus", verklaart Ruud zijn entree in de 
blaasmuziek. Zijn eerste leermeester bij de fanfare van Urmond was de deze 
zomer overleden Jo Cosemans. Van zijn onorthodoxe manier van lesgeven 
plukt Breuls nog dagelijks de vruchten. "Jo sloeg met een stok keihard de 
maat. Ik weet zeker dat ik daar mijn timing aan te danken heb." Cosemans 
leerde hem bovendien wat het begrip 'mooi spelen' inhield. " 
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Als we een stuk aan het instuderen waren, vroeg hij: 'Hoe zou je het zingen?' 
Achteraf vind ik dat een legendarische vraag. Ik ben nog steeds niet van het 
type hoog, hard en ver. Keihard spelen is not done. Muziek is beleven.  
De lyrische schoonheid van het Limburgse landschap speelt daarbij nog altijd 
een belangrijke rol. 
Muziek beleven betekent het auditieve en het visuele in een bepaalde 
connectie met elkaar brengen. 
Ondanks zijn klassieke opleiding koos hij uiteindelijk voor de lichte muziek en 
dan met name de 
jazz. "Ik improviseerde er al vroeg op los, speelde de melodieën mee met de 
platen van mijn broers en leerde bij jazzmusicus Rob Bruynen het echte jazz 
improviseren met meespeelplaten:' Saillant is dat hij na al die jaren bij de 
WDR Big Band naast zijn voormalige leermeester zit. Breuls is naast Rob 
Bruynen, trompettist Wim Both en slagwerker Hans Dekker de vierde 
Nederlander in het gezelschap. Breuls: "Het is een orkest met een 
internationaal karakter. Totaal anders dan het Metropole Orkest. Ook wat 
repertoire betreft. Veel meer jazz gericht. Het zijn muzikanten met een 
enorme drive en zelfstandigheid. Het Metropole Orkest is fantastisch. Maar 
op het gebied van de jazz ligt de lat bij de 
WDR Big Band een stuk hoger. Vooral het aantal geïmproviseerde solo's. Dat 
is uiteindelijk waar je voor bent opgeleid en waar je hart ligt. Ik ben erg trots 
op deze baan. Het is een eervolle job. 
      Klankwijzer november 2014 
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Fanfare in de processie in Kevelaer. 

  

TEAMWORK 

Er waren eens drie mensen: Iedereen, Iemand en Niemand.  
Op een zekere dag moest er een belangrijke opdracht vervuld 
worden. Iedereen werd gevraagd dat te doen. 
Iedereen dacht echter dat Iemand het zou doen. En, hoewel 
Iedereen het kon, deed Niemand het. 
Hierdoor werd Iemand boos omdat het de taak van Iedereen was 
en nu had Niemand het gedaan. 
Iedereen dacht dat Iemand het had kunnen doen, maar Niemand 
had zich gerealiseerd dat niet Iedereen het wilde doen. 
Tenslotte beschuldigde Iedereen Iemand omdat Niemand gedaan 
had wat Iedereen had kunnen doen. 
 Iemand 
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Wist je dat..... 
 

• Onze 40-jarige jubilarissen al op leeftijd komen? 
• Ze daarom ook vergeetachtiger worden? 
• Wil zijn bril kwijt was en Hub zelfs zijn speldje kwijt was? 
• Er weinig mannen in Lederhosen waren bij het Ceciliafeest? 
• Die broeken ook verre van goedkoop bleken te zijn? 
• Ze ook niet bepaald comfortabel zitten? 
• Er daarom wellicht mannen bij waren in Dirndl? 
• We volgend jaar beter Schotse kleding kunnen dragen? 
• De mannen dan helemaal geen broek meer nodig hebben? 
• Het kopspijkersslaan niet bepaald vlekkeloos verliep? 
• Instructeur Hub het goede voorbeeld gaf door de spijker niet te 

raken? 
• Amateurs, Jacqueline en Wil, de beste zaagprestatie leverden? 
• De Sint niet erg tevreden was over het ontvangstcomité? 
• Hij ontvangen werd door een postbode? 
• Hij minstens een burgemeester had verwacht? 
• Hij dit jaar te voet naar de fanfarezaal ging? 
• Hij de route wel erg lang vond? 
• Hij daarom een stuk afgesneden heeft? 
• Hij desondanks een beetje later dan de rest bij de fanfarezaal 

arriveerde? 
• Hij vond dat de fanfare wel erg hard liep? 
• Hij wellicht volgend jaar toch maar zijn paard moet meenemen? 
• Hij inmiddels ook een dagje ouder wordt? 
• Hij iets heeft tegen muzikanten met een zonnebril? 
• Deze volgens hem iets te verbergen hebben? 
• Hij problemen had met zijn baard? 
• Volgens hem secondelijm hiervoor wonderen verricht? 
• Deze vervolgens weer met aceton te verwijderen is? 
• We hopen dat hij dit niet echt heeft uitgeprobeerd?   
• We de Sint ook volgend jaar weer gezond terug willen zien?  
• Inge tijdens de kerstmarkt beweerde al grijze haren te hebben? 
• Zij graag bij de andere ‘grijze kopjes’ achteraan wilde staan? 
• De trombones op de kerstmarkt goed vertegenwoordigd waren? 
• Zij bij het laatste groepje zelfs alle vier meededen? 
• Gerrit alweer probeerde de kerstmarktmedewerkers te “bezeiken”? 
• De veteranen onder hen daar gelukkig niet meer in trappen?  
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Onze jarigen in januari, februari en maart: 
 
03 januari Huub Kiggen 
12 januari Felix Reinartz 
22 januari Simone Thissen-Hendrix 
03 februari Jan Mennen 
06 februari Saskia Verboekend 
13 februari Piet Janssen 
15 februari Emilie Klinkers 
20 februari Piet Tholen 
21 februari Thieu Cosemans 
23 februari Roy van Wersch 
24 februari Jos Demandt  
08 maart Mieke Drenthen 
12 maart Ralf Reinartz 
16 maart Thieu Hendrix, Tim Kiggen, Harry Wetzels 
20 maart Ellen van der Werf 
21 maart Kelly Cremers 
26 maart August Thissen, Manuela Janssen-Wenmaekers 
28 maart Hub Cosemans 
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Het Muzikrantje verschijnt elke twee maanden 

Jaaradvertentie-abonnement: 
kwart pagina € 25 
halve pagina € 43 
hele pagina € 65 
omslag achter € 120 
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